
fin kaynaklarda zikredilen el-Ve§ô.'il:r adlı 
eserinin şürut ve sicillat türünün erken 
dönem örneklerinden olduğu anlaşılmak
tadır. 
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'ulema'i'l-Endelüs (nşr. ROhiyye Abdurrahman 
es-Süveyfi). Beyrut 1417/1997, s. 320, 333-334; 
İbn Hazm. Resa'il ( nşr. İ hsan Abbas). Beyrut 
1987, 11, 181, 187,240, 241; isa b. Sehl. Veşa'il): 
{1 a/:ıkfı.mi'l-ka2fı.'i'l-cina'1 fi'l-Endelüs ( n şr. M. 
Abdülvehhab Hal laf). Kahire 1980, s. 66; Hu
meydi. Ce;;vetü'l-mul):tebis (nşr. İb rahim ei-Eb
yari). Beyrut 1410/1989, i, 127-128, 159-160; 
Kadi iyaz. Tertfbü'l-medarik, ll , 148, 149, 150, 
398-403,405,412 -413, 419-420, 430, 565, 
571; Dabbi, Bugyetü '1-mültemis ( Ebyari). ı, 

147, 186; Zehebi. A'lfı.mü'n-nübelfı.', XIV, 495; 
a.mlf .. el-'iber, ı. 468; İbn Kesir. el-Bidfı.ye, Xl, 
154; İbn Ferhün. ed-D1bacü'l-mü;;heb, Il, 200; 
Ma krizi, el-Mui):a{{e'l-kebfr (nşr. Muhammed Ya'
iavi). Beyrut 1411/1991 , VII, 443-444; M akkari. 
Ne{f:ıu '(-tib, lll, 171 ; a.mlf., The History of the 
Mohammedan Dynasties in Spain (tre Pascual 
de Gayangos). Delhi 1984, ı, 183, 459, 467; 
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İBN LÜYÜN 

(bk. İBN LİYÜN). 

İBN MACE 
(~L<ı -:r. f) 

EbCı Abdiilah Muhammed 
b. Yezid Mace el-Kazvini 

(ö. 273/887) 

Kütüb-i Sitte'nin 
altıncı kitabı kabul edilen 

es-Sünen'in müellifi, 
hadis hiifızı. 

_j 

_j 

209'da (824) doğdu. Mike'nin dedesi
nin veya annesinin adı (Sıddlk Hasan Han, 
s. 255) yahut babasının lakabı (ibn Hacer, 
IX, 532) olduğu söylenmektedir. Beni Re
bla'nın mevlası olduğundan Rabal nisbe
siyle de anılır. Geleneğe uyarak on beş yir
mi yaşlarında Kazvin'de hadis öğrenmeye 
başladığı tahmin edilmektedir ( es-Sünen, 

neşredenin g iri şi, ı . 13). Burada daha çok 
Kazvinli hadis hafızlarından Ali b. Mu
hammed et-TanMis i ile Ebu H u cr Amr b. 
Rafi' ei-Becell'den faydalandı. Daha son
ra diğer ilim merkezlerini dolaşarak Ku
fe'de Ebu Bekir b. Ebu Şeybe. Osman b. 
Ebu Şeybe: Basra'da Bündar diye bilinen 

ibn Mace'nin es-Sünen adlı eserinin zahrivesi (TSMK, lll. 
Ahmed, nr. 262) 

Muhammed b. Beşşar ve Abdullah b. Mu
aviye ei-Cumahl; Vasıt'ta Ahmed b. Sinan 
el-Kattan: Bağdat'ta Ebu Hayseme Zü
heyr b. Harb: Dımaşk'ta Hişam b. Arnmar 
ve Duhaym; Humus'ta Muhammed b. 
Musaffa ei-Hımsl ve Ebü't-Taki Hi şam b. 
Abdülmelik ei-Yezenl: Mısır'da Muham
med b. Rumh. Ebu Tahir b. Serh ve Yu
nus b. Abdüla'la: Mekke ve Medine'de 
Mus'ab b. Abdullah ez-Zübeyrl ve Ebu 
Mus'ab ez-Zührl: Rey'de Muhammed b. 
Humeyd er-Razi: Nişabur'da Muhammed 
b. Yahya ez-Zühll gibi alimlerden hadis 
öğrendi. Kendisinden Ali b. İbrahim el
Kattan. Süleyman b. Yezid ei-Faml. Ebu 
Ya'la ei-Hallll'nin dedesi Ahmed b. İbra
him ei-Ha1111, Muhammed b. lsa ei-Ebherl 
rivayette bulundular. 

Sika bir ravi, hi'ıfızası güçlü bir muhad
dis olan İbn Mace21 Ramazan 273'te (19 
Şubat 887) vefat etmiş olup 27S'te (889) 
öldüğüne dair rivayet doğru değildir. Yah
ya b. Zekeriyya et-Taraikl ile Muhammed 
b. Esved ei-Kazvinl'nin onun için yazdıkla
rı mersiyeler günümüze gelmiştir (Abdül
kerlm b. Muhammed er-Rafii, ll, 50-53). 
Öldüğünde defniyle kardeşleri Ebu Bekir 
ve Ebu Muhammed Hasan b. Yezld ile oğ
lu Abdullah'ın meşgul olduğu kaydedil
mekte; Ebu Muhammed Hasan'ın da mu-
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haddis olduğu, 280 (893) yılı civarında hac 
yolculuğu vesilesiyle Bağdat'a uğradığın
da burada hadis rivayet ettiği belirtilmek
tedir (Zehebl , Teracimü '1-e'immeti'L-kibar, 
S. 159) 

Eserleri. 1. es-Siinen*. 434 1 hadis ih
tiva etmekte, bunlardan bin kadarı zayıf 
sayılmaktadır. Eser Delhi'de taş baskısı 
olarak (ı 282/1865). ayrıca Muhammed 
Fuad .Abdülbakl (1- 11 . Kah i re ı 373/ ı 953) 
ve Mustafa Muhammed ei-A'zaml (1-IV. 
Riyad ı403/1983 , iki cildi fihrist) tarafın
dan neşredilmiştir. 2. Tô.ri{ıu '1-l]ulefô.'. 
İslam tarihi konusunda yapılan ilk çalış
malardan biri olan ve İbn Mace'nin et
Tô.rf{ı'inin bir bölümü olduğu sanılan 
eserde Hz. Ebu Bekir'den Abbas! Halifesi 
Abdullah b. Ali Müstekfi- Billah'a (944-
946) kadar geçen halifelerin biyografileri 
ele alınmıştır. Mütevekkii-Aiellah'a kadar 
olan halifeleri İbn Mace'nin, Müktefi- Bil
lah'a kadar olanları İbn Mace'den bu ese
ri rivayet eden Ömer b. Hafs es-Sedusl'
nin zeyil mahiyetinde yazdığı bilinmekte 
ve daha sonraki beş halifeyi de Ebu Be
kir eş-Şafii ile Ebu Ali İbn Şazan ei-Bağ
dadl'nin ilave ettiğ i anlaşılmaktadır. Ese
rin zeylinde Müstaln-Billah 'tan itibaren 
günlük olaylar hakkında verilen bilgilerin 
diğer tarih kitaplarında pek bulunmadığı 
kaydedilmektedir. Ebü'I-Kasım İbn Asa
kir tarafından istinsah edilen ve Tô.ri{ıu 
lVIedineti Dımaşl:(ının kaynaklarından 
biri olan eser, Muhammed Mutl' ei-Hafız 
tarafından Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'deki 
nüshası (Mecmua. nr. 40) esas alınarak ön
ce Mecelletü Mecma'i'l-lugati'l-'Ara
biyye bi-Dımaşl:r'ta (LIV/2 1 1399/ ı9791. 

s. 395 -454). ardından müstakil olarak 
( Beyrut ı 406/1986) yayımlanmıştır. 3. Şü
lô.§iyyô. t. es-Sünen'de Hz. Peygamber'
den üç ravi ile rivayet edilen beş hadisi 
Abdülhamid Şanuha Buharl, Tirmizi ve 
Darimi'nin Şülô.§iyyô.t'ı ile birlikte yayım
lamıştır (Beyrut 1405/1985) Ali Rıza Ab
dullah ve Ahmed Bezre, bu dört muhad
disin sülasiyyatına Abd b. Humeyd ve Ta
beranl'ninkileri de ilave ederek bunları 
neşretmişlerdir ( Dımaşk- Beyrut ı 406/ 
ı 986) 4. Tefsfr. Mizzl. hacimli bir çalışma 
olduğu kaydedilen bu eserden yapılan bir 
seçmenin iki cüzünü gördüğünü söyle
mektedir. s. et-Tô.ril] . Katib Çelebi'nin 
Tevô.ri{ıu Kazvin başlığı altında diğer 
Kazvin tarihleriyle birlikte zikrettiği ve İb
nü'I-Kayseranl'nin (ö. 507/ı ı ı 3) Kazvin'e 
gittiğinde gördüğünü belirttiği eserde 
ashaptan İbn Mace'nin zamanına kadar 
olan raviler yaşadıkları şehirlere göre tas
nif edilmiştir. 
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İBN MACiD 
(~Lo ı.)o!f) 

Şihabüddln Ahmed b . Macid 
b. Muhammed b . Amr en-Necdl 

(ö. X./XVI. yüzyılın başları) 

Arap denizcisi. 
_j 

Uman'a bağlı Culfik'da dünyaya geldi. 
Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bi
linmemekle birlikte IX. (XV.) yüzyılın ikin
ci yarısında yaşadığı ve X. (XVI.) yüzyılın 
başlarında ileri bir yaşta iken vefat ettiği 
sanılmaktadır. Necidli bir denizci ailesine 
mensuptur. İbn Macid. uzun denizcilik 
tecrübesinin yanında atalarının bilgi mi
rasına da sahipti ve sadece bir denizci ola
rak kalmayıp babası gibi bildiklerini kale
me aldı; eserleri uzun süre Kızıldeniz ve 
Hint Okyanusu denizcilerine rehberlik et
miştir. Babasının el-Hicdziyye adlı kita
bını gayet iyi incelemesinin dışında İbn 
Macid'in Abbasi döneminin meşhur üç 
denizeisi Muhammed b. Şazan, Sehl b. 
Eban ve Leys b. Kehlan 'ın yazdıklarından 

da faydalandığı bilinmektedir (Kitabü'L
Feva'id, s. 343-344 ). Ancak onların ver
dikleri bilgiler X.V. yüzyıla kadar eskimiş. 
bahsedilen bazı kasaba ve limanlar za
manla yok olmuş. bazılarının da adları 

162 

değişmişti. İbn Macid, bu üç deniz alimi
ni dikkate alarak kendisine "dördüncü" 
demektedir. Bununla beraber her üçünün 
çalışmalarındaki bazı noktaları eleştire

rek çoğu bilgilerin orüinal olmadığını söy
ler (a.g.e., s. 10, 14- 15, 16- 18). Fakat adı 
geçen Abbasi alimlerinin kitaplan günü
müze ulaşmadığından İbn Macid'inkini 
onlarla mukayese etme imkanı bulunma
maktadır. İbn Macid. o güne kadar Arap
ça yazılmış astronomi ve coğrafya eser
Ierini de incelemiş ve denizcilik konusun
da yetişrnek isteyenlere bunları okuma
larını tavsiye etmiştir. Bu eserlerin başlı
caları Abdurrahman es-SGfı' nin Kitdbü't
Teşdvir'i (Kitabü Şuveri'L-kevakibi'ş-şa
bite), Hasan b. Ali ei-Merraküşi'nin Cd
mi'u '1-Mebddi' ve'l-gaydt 'ı , Nasirüd
din-i TGsi'nin Zic-i İll]dni'si, Yaküt ei-Ha
mevi'nin Kitabü'l-Müşterik'i, İbn Said 
ei-Mağribi'nin Kitdbü Cogrdfyd fi'l-e~a
limi's-seb'a'sı (Kitabü Basti'I-art fi'Hül 
ve'l-'arz), İbn Havkal'in Şilretü'l-ari'ı, 
Uluğ Bey'in Zic'i, Settani'nin ez-Zicü'ş

Şdbi'i'si . Halife Me'mGn tarafından kıs
men Arapça'ya tercüme ettirilen Batlam
yus'un el-Mecisti'si, İbn Şatır ei-M ıs
ri'nin Zic'i ve Ebü'I-Fida'nın Ta~vimü 'l

bülddn'ıdır. 

Zamanında mevcut bilgilerden müm
kün olduğu ölçüde faydalanmasının öte
sinde İbn Macid bunlara kıble yönünün 
tesbiti gibi önemli konularda katkılarda 

da bulunmuştur. Kıbletü 'I-İslam adlı 
eserinde dünyanın farklı bölgelerinde kıb
Ienin nasıl belirleneceği ni anlatmakta 
ve bu münasebetle pusula (kumpas) hak
kında geniş bilgi vermektedir. Pusulanın 
beytü'l-ibre 1 hokkası içine manyetik iğne
yi ilk defa İbn M acid yerleştirmiştir. Bilin
diği kadarıyla pusulayı bulan ve gelişti
renler Çinliler'dir. Sung döneminde kulla
nılan pusu la. balık şeklinde bir tahta üze
rine oturtulmuş bir mıknatıs taşı ile gü
neyi gösteren bir iğneden ibaret olan ve 
suda yüzen bir aletti. Çin kozmik sembo
Iizminde imparator kutup yıldızını tem
sil ederdi ve dolayısıyla tahtta otururken 
yüzünü güneye çevirirdi. Bu, Arap yazar
larının sonraları sık sık atıfta bulunduk
Iarı "yüzen balık" şeklindeki pusuladır. Bu
nunla beraber İbn Macid'in pusula iğne
sini yerleştirme tekniğinin bir yenilik ol
duğunda şüphe yoktur. 

İbn Macid'in deniz kıyıları üzerine yap
tığı araştırmalardan onun. Batlamyus ve 
SGrlu Marinos'un etkisiyle dünyanın gü
neyinde bilinmeyen toprakların varlığına 
inanan Ortaçağ müslüman coğrafyacıla-

rından ayrıldığı anlaşılmaktadır. Ona gö
re Doğu Afrika kıyısındaki Safala'ya varıl
dığında Madagaskar solda. Afrika anaka
rası sağda kalmakta ve kıyı önce batıya , 

sonra da kuzeye dönerek Atlas Okyanu
su'nun başlangıcını oluşturmaktadır. Bu
radan sırasıyla anakarada yer alan Ka
nim'e, Esıfı'ye ve daha sonra da Septe'ye 
(Ceuta) ulaşılır ki burası Akdeniz'in giriş 
kısmıdır (Kitabü 'L-Feva'id, s. 273-274) 

İbn Macid, bir başka yerde Hint Okyanu
su'nun Atlas Okyanusu 'na bağlantılı ol
duğunu açıkça ifade etmekte (a.g.e. , s. 
ı 13). Madagaskar adasını tanımlarken de 
güneyinde Hint Okyanusu'nun bulundu
ğunu söyleyip buranın Atlas Okyanusu'
nun güney kesiminin başlangıcı olduğu
nu belirtmektedir (a.g.e., s. 293). Bütün 
bunlar, onun dünyanın güneyinde bilin
meyen toprakların varlığına inanmadığı
nı göstermektedir. 

İbn Macid Hint Okyanusu'na açıldığın
da SGiiyan ( Ş Qli ya n ı = Tamil gemicileri ı} , 

Kunkaniler (Konkan, Maharaştra , Hindis
tan) ve Guceratiler tarafından hazırlanan 
iskele ve limanlarla ilgili kıyasatı ( yıldı zla
rın ufuk h attınd a n yüksekliği) kullanmak
taydı; bu denizcilerin bir kısmını şahsen 
tanımış ve zaman zaman onların kılavuz
luğundan da yararianmış olmalıdır. Vasco 
de Gama'nın İbn Macid'in rehberliğinde 
Hindistan'a gittiği konusunda ise şüp
he yoktur. Portekiz kaynakları her ne ka
dar İbn Macid'i ismen zikretmiyorsa da 
Kutbüddin ei-Mekl<i (ö. 990/ 1582 ı?J) Ah
med b. Macid'in bir arniralin ahbabı ol
duktan sonra onun Doğu Afrika sahilin
deki Malindi'den Hindistan'daki Kaliküt'e 
gitmesine rehberlik ettiğini ve gemiyi, 
Afrika kıyısını dolaşmakyerine açık deniz
den götürdüğünü bildirmektedir ( el-Ber
l):u'L-Yemanl,s. 18-19) . 

Eserleri. Kitdbü '1-Fevd'id ii u ş illi 'il
mi'l-baf:ır ve'l-~avd'id. 895 (1490) tari
hinde yazılmış olup denizcilik hakkında 
genel bilgiler ihtiva eder. Yelkenle denize 
açılmanın ön şartları. pusulanın otuz iki 
bölümüne denk düşen yıldızlar, rüzgarlar. 
deniz mevsimleri . kaptanlar için gerekli 
olan temel bilgiler ve araçlar, enlem, boy
lam gibi konular bunlardan bazılarıdır. 
Ayrıca Hadramut bölgesindeki "el-kevs" 
gibi güney enlemlerinde sürekli esen sa
lib dalgasını keşfettiğini söylemekteyse 
de yeri tesbit edilememiştir. Bunun dışın
da kutup yıldızının duruşundan ve diğer 
yıldızların hareketlerinden ne anlam çıka
rılacağını açıklamıştır. Ayrıca Asya, Avru
pa ve Afrika kıyı larının tanımlarını yap-


